
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Ter attentie van mevrouw E. van Dijk 

via mail 

Onderwerp 
Beantwoording technische vragen 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

15 juni 2021 

Ons kenmerk 

C2275065/4907613  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

G. (Ger) Leeuwerke 

Telefoon 

(06) 55 68 65 10 

Email 

gleeuwerke@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 10 juni 2021 heeft u namens de PvdA fractie technische vragen 

over “Uitleg Stikstof website irt latente ruimte” gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Waar kan ik de latente ruimte in de vergunningen vinden op de website? In 
de presentatie werd duidelijk hoeveel kilootje Stikstof vergund is. Ik ben 
benieuwd uit hoeveel kilootje Stikstof deze latente ruimte bestaat en of dit ook te 
vinden is op de website. En waar kan ik op de website zien hoeveel van de 
vergunde situatie, daadwerkelijk is gerealiseerd. Dus hoeveel stallen en dieren 
zijn vergund versus hoeveel stallen zijn daadwerkelijk gebouwd en hoeveel 
dieren staan er dan in die stallen. Ik neem aan dat ook per soort dier een 
onderscheid is te maken op de website. 
 
Antwoord: We maken bij het Brabants Overzicht Stikstofdata enkel gebruik van 

openbare databronnen. De latente ruimte per locatie is niet inzichtelijk op een 

website. Latente ruimte is die ruimte binnen een vergunning die niet gebruikt 

wordt. We kunnen daarin onderscheid maken tussen gebouwen of installaties 

(bijvoorbeeld stallen) die niet gerealiseerd zijn en de ruimte binnen gebouwen of 

installaties die niet volledig benut wordt (bijvoorbeeld een stal die maar voor de 

helft gevuld is met dieren). Deze latente ruimte is pas inzichtelijk te krijgen na 

onderzoek per locatie. Waarbij het ook nog zo is dat dit vaak een 

momentopname betreft en de vergunninghouder deze ruimte op zou mogen 

vullen.  

 

Voor het bepalen van welke gebouwen gerealiseerd zijn, kan gebruik worden 

gemaakt van bijvoorbeeld de website van het Kadaster Basisregistratie Adressen 

en Gebouwen (BAG) (bagviewer.kadaster.nl) of bijvoorbeeld Google Maps. De 

benutting van de gebouwen is niet inzichtelijk via een website. Voor 
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veehouderijen geldt dat deze in hun gecombineerde opgave jaarlijks aan 

moeten geven hoeveel dieren gehouden zijn. Deze gegevens zijn echter niet 

voor eenieder inzichtelijk en daarnaast zijn dit momentopnames zoals hierboven 

reeds aangegeven. Daarnaast worden deze zaken natuurlijk ook geregistreerd 

in controleverslagen wanneer toezicht gehouden wordt.  

 

Er is wel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de hoeveelheid latente ruimte 

van veehouderijen rondom de Peelgebieden. Zie hiervoor 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/29/rapport-

inventarisatie-onbenutte-emissieruimte-in-vergunningen-van-veehouderijen-rondom-

de-peelvenen.   

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

G. Leeuwerke 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 
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